
 

 
 
 

Campionatul Naţional de Judo Kata 2019 si 
Examen grad DAN 

 
REGULAMENT 

 
 
 
1. PREZENTARE: 

- Finala Campionatului Naţional de Judo Kata – Poiana Brasov. 
 

2. DATA: 

09- 10 Noiembrie 2019. 

 
3. LOCUL COMPETITIEI: 

- sala: Ruia, Poiana Brasov. 
 

4. VÂRSTA:  
                      - seniori 
                        - U. 18 (2002 si mai mici) 

 
5.PROBELE CN KATA:  
                          SENIORI 
  - Nage no Kata 
  - Katame no Kata 
  - Ju no Kata 
  - Kime no Kata 
  - Kodokan Goshinjutsu 
 
                          U. 18 (2002 si mai mici) 

- Nage no Kata scurt (grupele: 1, 2 si 3) 

- Nage no Kata 

- Katame no Kata 

 
6. NATIONALITATE: 

- Sportivii trebuie să fie cetăţeni români legitimati la un club afiliat la 
FR Judo cu taxa anuala achitata la zi. 
 

7. RESPONSABILITATI: 

- Cluburile sunt responsabile pentru asigurarea medicală / de 
accidentări a sportivilor lor. 
- Cluburile sunt responsabile pentru atitudinea membrilor delegaţiei. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

8. INSCRIEREA: 

- Un sportiv poate participa la o singura categorie de varsta, aceasta 
fiind data de tori (fiecare sportiv isi pastreaza ctg. de varsta). 
- Un sportiv poate participa la mai multe probe kata (la un kata este 
tori, iar la altul este uke). 
- Un sportiv poate concura ca si Tori in cadrul unei probe – kata doar o 
singura data. 
- Un club poate inscrie in competitie un numar nelimitat de cupluri 
pentru fiecare kata. 
 
- Înscrierea nominală trebuie făcută cu 5 zile înainte de începerea 
campionatului, cel târziu până la 04.11.2019. 

 
9. VALIDAREA: 

- Validarea intrării în concurs se va face înainte de tragerea la sorţi. 
- La validare, sportivii trebuie sa prezinte pasaportul sportiv cu viza 
  F. R. Judo la zi. 
 

10. TRAGEREA LA SORTI: 

- Tragerea la sorţi se va face după validare, conform programului. 
 

11. ECHIPAMENTUL DE CONCURS: 

! Concursul se va desfăşura în judogi alb. 
 

12. FORMULA DE CONCURS: 

- Concursul se va desfăşura pe o singura suprafata de 10 m./10 m., 
într-un singur tur; 
- In functie de punctajul acumulat, se intocmeste clasamentul final, in 
urma caruia se acorda locul I, locul II si locul III. 
 

13. ARBITRAJ: 

- Concursul va fi arbitrat de arbitri atestaţi. Sistemul de arbitraj folosit 
va fi cel al Comisiei de Kata din IJF. 
 

14. PROGRAMUL DE DESFASURARE: 
 

- Sambata, 09.11.2019: 
                        Clinica de Kata 

- 14:00 – 17:45 
-  18:00 examenul de grad DAN. 

                   
- Duminica, 10.11.2019: 

 
- 08:30-09:15 Validare documente, sala Ruia, Poiana Brasov; 

 



 

 
 
 

- 09:15-09:45 Sedinta tehnica si tragerea la sorti, sala Ruia, Poiana 
Brasov; 

 
                      -    10:00 Startul campionatului, sala Ruia, Poiana Brasov. 
 
 
 
ATENTIE!!! Taxa de participare la CN Kata este de 25 lei/sportiv 
 
 
 
 
Informatii: 0742077625 Surla Iulian. 
 
 


